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Managementsamenvatting 

Flanders DC en de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid 

Flanders District of Creativity vzw (hierna Flanders DC genoemd), opgericht in 2004, is de Vlaamse 

organisatie gericht op het stimuleren van meer ondernemerschap en meer creativiteit. Deze 

doelstelling  werd geconcretiseerd in een eerste beheersovereenkomst tussen de Vlaamse 

Gemeenschap/Vlaamse Gewest en Flanders DC voor de periode 2004-2009. In deze eerste 

overeenkomst wordt de opdracht van Flanders DC omschreven als “het prikkelen van creativiteit en 

innovatie in Vlaanderen en het bevorderen van de internationalisering van de economie”. Ook de 

organisatie van het Creativity World Forum wordt als opdracht meegegeven aan Flanders DC. De 

prestaties van Flanders DC in het kader van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid 

werden in 2009 geëvalueerd door de Technopolis Group (Amsterdam).  

Na deze evaluatie werd een tweede beheersovereenkomst opgesteld voor de periode juli 2009- juni 

2014. In deze tweede beheersovereenkomst is de missie van Flanders DC verbreed naar: 

“Ondernemend Vlaanderen creatiever maken én creatief Vlaanderen ondernemender maken”. In de 

beheersovereenkomst 2009-2014 wordt voor deze missie gekozen omdat creativiteit steeds meer 

aanvaard wordt als belangrijk aandachtspunt in het bedrijfsleven, maar in 2009 nog vrijwel niet 

structureel aangepakt werd door bedrijven. Creatieve sectoren hebben bovendien veel 

groeipotentieel, maar toonden destijds nog te weinig ondernemerschap en het ontbrak nog vaak aan 

een professionele aanpak. Vlaanderen scoorde, in internationale vergelijkingen, daarnaast slecht op 

ondernemerschap en middelmatig op creativiteit. Flanders DC zet sinds 2009 daarom in op 

activiteiten in het onderwijs, het grote publiek als ook beleid om een cultuur van 

ondernemingscreativiteit te creëren. Tegelijkertijd werd besloten om het Flanders Fashion Institute 

vzw (FFI) en de organisatie van ondernemersplanwedstrijden bij Flanders DC onder te brengen. 

Afspraken werden nader geconcretiseerd in een convenant (voor de periode juli 2009-juni 2014) met 

het Agentschap Ondernemen. 

Evaluatie van Flanders DC over de periode juli 2009 tot nu 

Zoals voorzien in de huidige beheersovereenkomst (2009-2014) dient Flanders DC opnieuw 

geëvalueerd te worden voor het einde van de beheersovereenkomst. Het voorliggende rapport 

presenteert de resultaten van deze evaluatie. Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

(EWI) van de Vlaamse overheid heeft via een openbare procedure Dialogic de opdracht gegeven om 

de evaluatie van Flanders DC uit te voeren. De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep, 

samengesteld en voorgezeten door het departement EWI. De evaluatie heeft onder meer als doel 

om na te gaan in welke mate Flanders DC haar missie en opdracht heeft gerealiseerd tijdens de 

periode van deze tweede beheersovereenkomst (concreet juli 2009 – december 2013, toen de 

evaluatiestudie werd afgerond) en welke baten dit heeft opgeleverd voor Vlaanderen. 

De gehanteerde onderzoekaanpak van de evaluatie bestaat uit:  

• Deskstudie: er is al veel gedetailleerd materiaal over de werking en activiteiten van Flanders 

DC beschikbaar. Zo brengt Flanders DC ieder jaar een jaarverslag, inclusief jaarrekeningen 

uit. Ook heeft Flanders DC vanwege deze evaluatie op vraag van het departement EWI een 

zelfevaluatie opgesteld en liggen er diverse besluiten en regelgeving ten grondslag aan het 

werk van Flanders DC. Al dit materiaal is ter beschikking gesteld en gebruikt in deze 

evaluatie. 

• Online bevraging: middels een online bevraging is in de breedte het oordeel van gebruikers 

van Flanders DC over de werking, resultaten en impact van Flanders DC verzameld. De 

bevraging is naar ruim 16.000 contactpersonen van Flanders DC verstuurd en leverde ruim 

800 ingevulde bevragingen op. Het merendeel van de respondenten behoort primair tot de 
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zakelijke dienstverlening, de overheid, communicatie & media of het onderwijs. 56% van de 

respondenten beschouwt daarbij zijn of haar organisatie als onderdeel van de creatieve 

industrieën in Vlaanderen. 

• Interviewronde: voor meer verdiepende informatie hebben we gesproken met diverse 

partners van Flanders DC: mensen uit de directie, mensen uit de Raad van Bestuur, 

betrokken medewerkers van de overheid, partners, vertegenwoordigers van Flanders 

Fashion Institute vzw (hierna FFI) en het Kenniscentrum. In totaal werden er 29 interviews 

afgenomen. 

• Internationale benchmark: drie soortgelijke initiatieven werden geselecteerd en in kaart 

gebracht (op onderwerpen als type activiteiten, organisatievorm, doelstelling en resultaten): 

Romanga Creative District (RCD) in Italië, Capital D in Nederland en Creative Tampere in 

Finland. 

• Ex ante beoordeling Ontwerpbeleidsplan: Flanders DC heeft een beleidsplan in de steigers 

gezet voor de periode 2014-2019. We hebben dat plan – ex ante – laten beoordelen door 

vier experten en bovendien de insteek van het plan vergeleken met de uitkomsten van de 

ex post evaluatie (2009-2013). 

Hoofdconclusies 

Door inzichten uit de verschillende bronnen te combineren, komen we tot onderstaande 

hoofdconclusies. 

1. Flanders DC komt afspraken na en vult haar opdracht goed in.  

Afspraken uit de huidige beheersovereenkomst zijn nagekomen en zelfs op een groot aantal punten 

overtroffen. Dat geldt in het bijzonder voor de sensibiliserings- en inspiratietaak van Flanders DC: 

Flanders DC scoort op sommige performantie-indicatoren tot acht keer de afgesproken streefwaarde 

of haalde een afspraak – die tegen 2014 nagekomen moest zijn – al in 2010. Enerzijds kan op basis 

van die prestaties opgemerkt worden dat Flanders DC hard werkt en er alles aan doet om afspraken 

in de beheersovereenkomst na te komen. Anderzijds zijn wellicht de streefwaarden op de 

performantie-indicatoren niet ambitieus genoeg geweest. Een aantal indicatoren dat nu nog op rood 

staat, is al eerder door Flanders DC met de Vlaamse overheid besproken. Het gaat dan o.a. om de 

indicator die slaat op onderzoek voor het grote publiek. Die indicator hoeft pas tegen 2014 gehaald 

te worden, maar was zowel voor Flanders DC als het departement EWI niet helder. Als gevolg gaan 

wij er van uit dat de streefwaarde op die indicator niet gerealiseerd zal worden in 2014. Flanders DC 

moet ook nog tegen 2014 twee DOE-instrumenten ontwikkeld hebben en één instrument gericht op 

het beleid. Daar wordt momenteel nog aan gewerkt. 

2. Allerlei betrokkenen, zoals ondernemers, kennispartners, sector- en werkgeversorganisaties, 

zijn overwegend tevreden over de manier waarop Flanders DC invulling geeft aan haar opdracht.  

Flanders DC inspireert vooral en weet creativiteit breed onder de aandacht te brengen als bron voor 

innovatie. Met inspirerende sessies, tools en via allerlei communicatie-uitingen (o.a. sociale media) 

bereikt Flanders DC haar brede doelgroepen. Flanders DC bereikt ondernemers vooral via de grotere 

evenementen, bijvoorbeeld georganiseerd door Agentschap Ondernemen (‘Ondernemen in 

Vlaanderen’), UNIZO en Voka, maar ook eigen evenementen als het Creativity World Forum en het 

evenement met Richard Branson. Ook worden ondernemers bereikt met de tools die online te 

raadplegen zijn, toegestuurd worden of ingezet worden via partners (zoals de Innovatiecentra). In 

het onderwijs weet Flanders DC leerlingen en leerkrachten te bereiken met het (grootschalige) 

congres IKANDA en de Klaseditie van De Bedenkers. Zo wordt al in het onderwijs aandacht gevraagd 

voor ondernemerschap en wordt creativiteit gestimuleerd. Het grote publiek bereikt Flanders DC met 

name via radio en televisie: radiospotjes op Radio 2 en de uitzending van een programma als 

Topstarter brachten ondernemerschap, innovatie en creativiteit onder de aandacht bij ‘de Vlaming’. 

Het beleid is met name bereikt via studies en andere publicaties, het internationale project Making 

Knowledge Work en activiteiten samen met agentschappen. Betrokken zijn bovendien overwegend 
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tevreden over de manier waarop Flanders DC haar doelgroepen bereikt. Die positieve geluiden komen 

ook uit de hoek van samenwerkingspartners van Flanders DC, zoals Innovatiecentra, de PMV en 

werkgeversorganisaties. Men is tevreden over het professionele team, de creatieve aanpak, de 

aansprekende communicatie-uitingen, de efficiëntie van de organisatie en de open houding ten 

aanzien van samenwerking. 

3. Voor daadwerkelijke impact van haar activiteiten is Flanders DC afhankelijk van spelers 

verderop in de keten van innovatiestimulering. 

Juist omdat Flanders DC hoofdzakelijk inzet op inspiratiesessies en het bereiken van het grote publiek 

met een ‘one-to-many aanpak’, is Flanders DC afhankelijk van partners verderop in de keten. Na de 

inspiratiesessies moet geen ‘valley of death’ volgen en de impact van instrumenten zal hoger zijn als 

ondernemers daadwerkelijk geholpen worden bij het gebruik daarvan. Flanders DC heeft op dit 

moment te weinig greep op die keten, is sterk afhankelijk van hoe ketenpartners hun eigen rol 

invullen en kan daarom moeilijk sturen op échte impact van haar diensten en producten op 

ondernemingen als einddoelgroep. Gezien haar plek vooraan in de keten is het voor Flanders DC ook 

moeilijk om impact te meten, waardoor Flanders DC ten prooi kan vallen aan kritiek. Tegelijkertijd 

concluderen we dat impact van Flanders DC breder gaat dan impact op innovatiegedrag en 

bedrijfseconomische prestaties van ondernemingen. Flanders DC heeft ook dienstverlening van 

intermediaire organisaties gevoed, impact gehad op beleidsmakers op het vlak van steun aan de 

creatieve industrieën en onderwijs- en kennisinstellingen op het vlak van inbedding van 

ondernemerschap, innovatie en creativiteit in onderwijs. 

4. Flanders DC heeft te maken heeft met twee doelen (ondernemers creatiever maken en 

creatievelingen ondernemender maken) en handelt daar naar.  

Rollen, activiteiten en resultaten zijn anders voor deze twee doelen. Wat betreft het creatiever maken 

van ondernemers heeft Flanders DC vooral geleid tot een beter begrip van de zachte kant van 

innovatie, heeft ze ondernemingen geïnspireerd en heeft Flanders DC een duidelijke plek gekregen 

vooraan in de keten van innovatiestimulering. Op het vlak van de creatieve sector ondernemender 

maken, lag een grote opgave. De creatieve industrieën zijn divers en noden van ondernemingen 

verschillen sterk. Belangrijkste resultaat ligt op het mesoniveau: de sectoren zijn verenigd in het 

platform OCI, er ligt een visienota, de stem naar het beleid en de politiek is georganiseerd en met 

de studie van Antwerp Management School is de economische waarde van de creatieve industrieën 

inzichtelijk gemaakt. Vooral op deze tweede doelstelling kan Flanders DC volgens ons nog veel werk 

verzetten; de noden van individuele bedrijven (bijscholen op zakelijke aspecten van creatief 

ondernemerschap, verkennen van internationale markten, vinden van de juiste financiers) bestaan 

nog steeds en de afgelopen jaren was een relatief gering budget beschikbaar voor deze activiteiten. 

Middelen kwamen namelijk uit de 500.000 euro subsidie van Agentschap Ondernemen en er werd 

beslist om ten minste 350.000 euro daarvan te besteden aan mode om de activiteiten van het 

Flanders Fashion Institute voort te zetten. 

5. Flanders DC speelt een onderscheidende rol in een heel druk, complex intermediair 

landschap.  

Er zijn tal van organisaties die innovatie, ondernemerschap en creativiteit in Vlaanderen willen 

bevorderen. De meeste overlap wordt gezien met het werk van de Innovatiecentra, ondanks de 

afspraken die Innovatiecentra, Flanders DC en IWT maakten over hun rolverdeling. Toch heeft 

Flanders DC in dit complexe systeem een (sterk) onderscheidend vermogen, met name door de 

manier waarop ze communiceert (middels niet-traditionele communicatiemiddelen), haar imago van 

een frisse, inspirerende organisatie en haar type activiteiten (one-to-many aanpak). 

6. Het governance model is wat complex voor een relatief kleine speler als Flanders DC.  

Die complexiteit wordt onder andere gevormd door de aansturing vanuit twee beleidsbevoegdheden 

en twee ministers, waardoor Flanders DC te maken heeft met dubbele rapportageverplichtingen, het 
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bijhouden van twee sets performantie-indicatoren en met twee aparte financieringsstromen zit. De 

aansturing én financiering vanuit twee beleidsbevoegdheden komt de transparantie en 

verantwoording van uitgaven van de Vlaamse overheid bovendien niet ten goede. De Raad van 

Bestuur, met 16 leden, getuigt wel van draagvlak, maar erg praktisch is deze relatief grote omvang 

niet. 

7. De integratie Flanders DC – FFI heeft niet de beoogde synergie opgeleverd en dit 

geïntegreerde model lijkt niet duurzaam.  

Flanders DC en FFI zijn in de praktijk nog steeds aparte organisaties. Beide organisaties hebben een 

eigen vestiging (Flanders DC in Leuven en FFI in Antwerpen). FFI opereert in een niche waar Flanders 

DC minder zichtbaar is en ook niet door iedereen als aanspreekpunt wordt gezien. Beide organisaties 

gebruiken eigen communicatiekanalen, in de naam FFI niet wordt verwezen naar de link met Flanders 

DC, er is beperkte uitwisseling van ‘menselijk kapitaal’ en ook de financiering loopt gescheiden 

(Flanders DC via het departement EWI en FFI via AO). Beleids- en strategieplannen worden vaak 

apart voor Flanders DC en FFI opgezet. Ook op het vlak van kostenbesparing zijn nauwelijks winsten 

geboekt door het samengaan van Flanders DC en FFI. Bovendien is mode nu als enige subsector 

onder Flanders DC geplaatst; andere subsectoren hebben eigen vertegenwoordigende organisaties. 

De constructie met FFI als directe dochterorganisatie van Flanders DC is daarmee volgens ons dan 

ook geen logische. Naar de toekomst toe lijkt dit model niet duurzaam. 

8. Ondanks inspanningen naar aanleiding van de vorige evaluatie bestaan er nog steeds minder 

positieve geluiden over resultaten en impact van het Kenniscentrum. 

Naar aanleiding van de vorige evaluatie is de organisatie van het Kenniscentrum herzien. Het budget 

is verminderd, er is een vraaggedreven meerjarig onderzoeksprogramma opgezet en er werd een 

raamcontract gesloten met Vlerick Business School en Antwerpen Management School. Ondanks 

deze aanpassingen en inspanningen aan de zijde van Flanders DC (o.a. door het aannemen van een 

valorisatiemanager) en aan de zijde van de kennisinstellingen, horen we kritische geluiden. Het 

budget is nog steeds te hoog  en middelen worden  onvoldoende flexibel ingezet. Voor de toekomst 

pleiten wij voor een meer flexibel systeem, waarbij ten eerste het onderscheid gemaakt wordt tussen 

monitoring en verdiepende of explorerende studies. Monitoring kan een standaardtaak zijn van het 

Kenniscentrum om periodiek in kaart te brengen hoe het staat met de economische waarde van 

creatieve industrieën in Vlaanderen en creativiteit in Vlaamse ondernemingen. De studie van 

Antwerpen Management School is haar doel volgens ons namelijk niet voorbij geschoten en 

periodieke updates van deze analyse lijken wenselijk. Voor aanvullende studies zou meer flexibel 

gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande kennis, waarbij sterk gedacht wordt vanuit het 

eindresultaat/doel. Vraaggedreven dus. Een tweede onderscheid is daarom het inkopen van 

bestaande kennis versus maatwerkonderzoeken. Binnen de maatwerkonderzoeken is vooral behoefte 

aan kennis over de creatieve industrieën en cross-overs met andere sectoren. 

9. De internationaliseringstaak wordt ingevuld met een sterke focus op het DC Network en het 

Creativity World Forum, maar het is de vraag wat dit voor Vlaanderen oplevert. 

In het DC Network is Flanders DC koploper en smaakmaker. Er is internationaal ook veel 

belangstelling voor het Creativity World Forum. Door deze activiteiten komt Flanders DC in het 

buitenland zeker in beeld, maar het is de vraag wat de werkelijke impact hiervan voor Vlaanderen 

is. Wordt Vlaanderen gezien als hét creatieve district van Europa? Wat levert dat Vlaamse bedrijven 

op?  

10. Het toekomstplan (2014-1019) is realistisch en uitvoerbaar, maar zou strategisch beter 

ingebed kunnen worden. 

Het toekomstplan (2014-2019) van Flanders DC is gedegen, Flanders DC maakt scherpere keuzes 

dan voorheen en Flanders DC sluit goed aan op huidige zwaktes en sterktes van de eigen organisatie. 

Zo vonden wij in de ex ante evaluatie dat Flanders DC vooral haar communicatiekracht goed inzet 
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op dit moment en in het Vlaams innovatielandschap wordt gezien als één van de sterkste 

communicatoren. In de toekomst wil Flanders DC die communicatierol verder uitbouwen door een 

expliciete rol in te nemen in het Vlaams innovatielandschap als innovatiecommunicator en ook een 

roadmap voor communicatie over innovatie, creativiteit en ondernemerschap uit te werken. Flanders 

DC wil de komende jaren ook sterker gaan inzetten op consolidatie van een aantal taken en expertise 

door de keten van innovatiestimulering heen. Dat moet zorgen voor betere afstemming van allerlei 

intermediairen die een rol spelen bij de ondersteuning van ondernemingen op vlak van innovatie en 

ondernemerschap. Tegelijkertijd moet dat resulteren in hogere impact van de 

(sensibiliserings)activiteiten van Flanders DC, omdat opvolging van die activiteiten door partners 

verderop in de keten gegarandeerd is. Ook de verhoogde attentie voor de creatieve industrieën en 

de cross-overs met andere sectoren komt duidelijk naar voren in het ontwerpbeleidsplan en de focus 

op één belangrijke doelgroep: ondernemingen. Die focus zorgt voor een duidelijkere afbakening van 

de doelgroep en daarmee een duidelijkere keuze voor wat betreft type activiteiten en de impact die 

Flanders DC nastreeft. Bovendien zet Flanders DC, aansluitend op de uitkomsten van onze SWOT-

analyse, duidelijker in op het internationaal op de kaart zetten van Vlaanderen als creatieve regio. 

Daar zijn méér en ook andere activiteiten voor nodig dan de activiteiten die Flanders DC tot nu toe 

in het kader van het DC Network heeft opgezet. 

Het is volgens ons alleen de vraag hoe dit toekomstplan – en daarmee Flanders DC – beter strategisch 

ingebed kan worden. In de eerste plaats ingebed in het ruimere beleidskader (wat is de 

beleidsrelevantie van Flanders DC? Hoe kadert Flanders DC in hogere beleidsdoelen, bijvoorbeeld 

rondom Nieuw Industrieel Beleid?). In de tweede plaats in de keten van innovatiestimulering: kan 

Flanders DC afspraken met ketenpartners formaliseren om zo meer greep te krijgen op de impact 

van eigen diensten en producten? In de derde plaats in de internationale context: wat is de rol van 

Flanders DC binnen de internationaliseringsstrategie van Vlaanderen? 

Aanbevelingen voor Flanders DC 

• Probeer bij alle activiteiten duidelijk te maken wat hun positie is in de keten van 

innovatiestimulering om te voorkomen dat bedrijven wel geïnspireerd raken, maar daarna 

niet geholpen worden bij de implementatie van ideeën in hun eigen onderneming. Per 

activiteit zal Flanders DC moeten nagaan wat de positie van die activiteit in de keten van 

innovatiestimulering is en welke partners betrokken moeten worden; zowel bij de organisatie 

van een evenement om een bepaalde doelgroep te bereiken als bij de verspreiding van 

resultaten/instrumenten of implementatie daarvan. In het Project Informatie Document 

(PID) is ‘partnering’ een element dat beter ingevuld kan worden. 

• Probeer activiteiten beter strategisch in te kaderen. Dat betekent één duidelijke 

overeenkomst met de Vlaamse overheid (vervolg uit de huidige beheersovereenkomst) 

waarin nadrukkelijk aangegeven wordt hoe activiteiten passen in het bredere beleidskader 

(bijv. binnen het Nieuw Industrieel Beleid). Ook activiteiten gericht op internationalisering 

zouden moeten passen in een internationaliseringsstrategie om de impact ervan zo hoog 

mogelijk te maken. Zet daarom sterker in op het op de kaart zetten van Vlaanderen in Europa 

en het benutten van Europese programma’s. In de beheersovereenkomst moet de missie 

van Flanders DC helder worden opgenomen en in dit bredere beleidskader geplaatst worden. 

• Ontwikkel een monitoringsysteem om deelnemers aan de meer substantiële activiteiten (bijv. 

de Creativity Class) over een langere periode te volgen en na te gaan hoe opgedane kennis 

wordt omgezet binnen een onderneming. Op die manier ontstaat niet alleen een 

feedbackloop om eigen activiteiten te verbeteren, maar wordt ook bruikbare kennis 

verzameld over de impact van activiteiten van Flanders DC. Die inzichten maken Flanders 

DC minder vatbaar voor kritiek. 

• Organiseer een meer vraaggestuurde, flexibele aanpak om activiteiten van het 

Kenniscentrum te coördineren. De laatste jaren is weliswaar sterker ingezet op valorisatie en 

is een meerjarige onderzoekagenda vastgesteld, maar de aansturing kan nog meer 

vraaggedreven worden. Dat vergroot de kans dat resultaten van het Kenniscentrum 
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daadwerkelijk benut worden. Tegelijkertijd kan bekeken worden hoe het Kenniscentrum (dat 

nu bestaat uit Antwerp Management School en Vlerick Business School, maar later eventueel 

uit te breiden met meer universitaire partners) niet alleen een rol kan spelen bij studies, 

maar vooral ook bij (i) periodieke monitoring, (ii) het inzetten van gerichte opleidingen voor 

creatieve industrieën en creatief management, en (iii) trainingsfaciliteiten zoals bootcamps. 

• Zet meer in op het steunen van de creatieve industrieën en tegelijkertijd op de cross-overs 

met andere sectoren. Uitgangspunt daarbij zou een aantal maatschappelijke opgaven kunnen 

zijn. 

Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 

• Overweeg om de Raad van Bestuur anders in te richten: met minder partijen of met een 

vaste harde kern. De balans tussen onderwijs/kennisinstellingen, bedrijfswereld en overheid 

(triple helix) zou wel gerespecteerd moeten blijven. Vanuit UNIZO en Voka kunnen in totaal 

twee vertegenwoordigers plaatsnemen in de Raad van Bestuur, in plaats van vier. Het aantal 

bestuursleden namens de bedrijfswereld kan eventueel ook beperkt worden tot een kern van 

drie à vier personen. Ook raden wij aan om publieke financiers (op dit moment het 

departement EWI en AO) niet in het bestuur zitting te laten nemen; hooguit als waarnemer. 

Op die manier wordt een duidelijkere scheiding aangebracht tussen sturing vanuit de 

beheersovereenkomst/het convenant en de Raad van Bestuur. Wel zou nog overwogen 

kunnen worden om een vertegenwoordiger van CultuurInvest (PMV) op te nemen in de Raad 

van Bestuur. 

• Het wordt aanbevolen om de constructie Flanders DC – FFI te herzien. Op dit moment wordt 

nauwelijks synergie ervaren, de integratie is niet zichtbaar in het veld en is opmerkelijk in 

de zin dat de modesector als enige creatieve sector onder Flanders DC is geplaatst. Het ligt 

voor de hand om na te gaan welke mogelijkheden er bestaan om FFI weer te verzelfstandigen 

en de publieke investering in de modesector te vergroten (indien besloten wordt om de mode 

te blijven steunen); de huidige middelen van FFI zijn te gering om echt invloed te hebben. 

De haalbaarheidsstudie naar het Huis van de Mode kan een goede basis vormen. 

• Herdefinieer de rol van het Kenniscentrum binnen Flanders DC. Op dit moment wordt kennis 

nog te weinig vertaald naar de praktijk van ondernemingen, terwijl er wel substantiële 

middelen voor het Kenniscentrum zijn gereserveerd. Dat betekent echter niet dat het 

Kenniscentrum overbodig is. We raden aan om een scherper onderscheid te maken tussen 

een aantal basistaken van het Kenniscentrum op het vlak van monitoring enerzijds en 

aanvullende taken anderzijds. Die aanvullende taken kunnen inkoop van bestaande kennis 

betreffen of vraaggedreven projectonderzoek (met name op het vlak van creatieve 

industrieën en cross-overs). 

• Het Vlaams innovatielandschap is druk en er zijn tal van intermediaire en uitvoerende 

organisaties. Met één-op-één afspraken tussen de Vlaamse overheid en Flanders DC zal dat 

niet opgelost worden. Overweeg daarom om een aantal afspraken te verduidelijken in de 

keten van innovatiestimulering: waar houdt de rol van Flanders DC op en wat betekent dat 

voor inspanningen en type activiteiten van andere organisaties? Gestart zou kunnen worden 

met het maken van afspraken met organisaties waar de Vlaamse overheid direct invloed op 

heeft: de agentschappen IWT, AO, FIT, PMV en de innovatiecentra. De beheersovereenkomst 

kan de basis leggen. Dat is in eerste instantie ‘een ingreep achter de schermen’. In tweede 

instantie kan nagegaan worden of in de communicatie naar eindgebruikers toe een meer 

eenduidig beeld (“powered by…”) gebruikt kan worden.  

• Overweeg het integreren van de twee impulsen vanuit de Vlaamse overheid: de middelen 

die vrijgegeven worden via (i) de beheersovereenkomst van het departement EWI en (ii) het 

convenant met AO. In de praktijk resulteren deze gescheiden subsidiestromen in extra 

administratieve last voor Flanders DC en een minder transparant beeld van publieke 

uitgaven. 

• Neem in de nieuwe beheersovereenkomst een beperktere set performantie-indicatoren op, 

die een betere afgeleide is van wat de Vlaamse overheid daadwerkelijk van Flanders DC 
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verlangt in termen van resultaat en effect. Minder gericht op throughput dus, en meer op 

output/outcome. Indicatoren zouden meer kunnen aansluiten op de netwerkrol die Flanders 

DC wil innemen: bijvoorbeeld het aantal nieuwe aangeleverde klanten voor agentschappen 

als IWT bij de CICI oproep, tevredenheid onder intermediairen over de wijze waarop Flanders 

DC de rol vertolkt als innovatiecommunicator, de effectieve dealflow richting CultuurInvest 

en naamsbekendheid van de Innovatiecentra door communicatie-uitingen van Flanders DC.  

• Maak een scherper onderscheid tussen monitoring (deels door Flanders DC bij de uitvoering 

van de taken, deels wellicht door het Kenniscentrum) en evaluatie. Bij toekomstige evaluatie 

zou de investering in Flanders DC meer in samenhang met andere impulsen (financiering van 

de Innovatiecentra of Agentschappen) onderzocht kunnen worden. Immers, we hebben al 

gesteld dat de dienstverlening van Flanders DC een plek heeft in een keten van 

innovatiestimulering en de impact van diensten van Flanders DC afhankelijk is van prestaties 

van derden. Voor de evaluatie zou in plaats van een klassiek evaluatiekader gebruik gemaakt 

kunnen worden van netwerkanalyse en meer econometrische modellen om ontwikkeling van 

bedrijven die gebruik maken van steunmaatregelen (zij het bij Innovatiecentra, 

agentschappen of Flanders DC) door de tijd te analyseren. 

• Het werken met gebroken boekjaren brengt praktische nadelen met zich mee. Het zou handig 

zijn als in de toekomst met een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december gewerkt kan 

worden. Dat zou kunnen door in de nieuwe beheersovereenkomst eerst een halfjaars-

boekjaar op te nemen voor de periode juli 2014-december 2014 (en 50% van het normale 

boekjaar voor die periode te alloceren). Vervolgens kan het boekjaar lopen van 1 januari tot 

31 december van de resterende jaren in de beheersovereenkomst. 

 


